
Pojďme společně dojít na Severní Pól

Severní pól je nejsevernější bod
naší zeměkoule. Místo pokryté
silnou vrstvou mořského ledu. Letní
teploty se zde pohybují okolo 0
stupňů Celsia a zimní od -26 do -40
stupňů Celsia. Východ slunce
začíná při jarní rovnodennosti (19.
března - u nás se označuje jako
příchod jara), maxima dosahuje při
letním slunovratu (20. červena - u
nás příchod léta) a zapadá za obzor
při podzimní rovnodennosti (24. září
- u nás příchod podzimu). Takže zde
mají půl roku polární den a pak půl
roku polární noc. Žije zde polární
liška, medvěd, tuleň, vlk a lachtani.

Pojďme společně uskutečnit výšlap na Severní pól. Na rozdíl od ostatních my toho moc
nepotřebujeme, stačí mobil do kapsy s aplikací krokoměru či chytrý náramek nebo hodinky a trávit co
nejvíce venku a chodit a chodit.
Vzdušnou čarou je to z Roztok na Severní pól 4 430,16 km. My si to přepočteme na kroky. Délka
dětského kroku je cca 60 cm, takže když ujdeš 1 km je to 1666 kroků. Abychom došly na Severní pól,
musíme společně ujít  7 380 646 kroků.



Když se do celé expedice zapojíš i ty, jsme schopny společně dojít z Roztok na Severní Pól do tří
týdnů.

Kroková výzva je:
● pro všechny členky oddílu
● mohou se zapojit celé rodiny ( sourozenci  a rodiče)
● výzva začíná ve středu 14.4. a dojít  bychom měly do úterý 4.5. 2021
● jednou týdně vždy ve středu prosíme vyplnit počet kroků do tabulky za celý týden, který jste

nachodili - každý sám za sebe (prosím nepiště jen maminka a tatínek, ale např. tatínek Vítek
od Tučňáčka) a nebo výsledky zašlete Petříkovi na tel. 776 611 458 přes WA

● https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j2dJuJAE6kYFuhgy2OFEBf-seMfqhc-yfzbrijMSoWw/
edit?usp=sharing

● každý týden pak vyhlásíme nejlepší krokové skóre
● v případě, že znáte nachozené kilometry, prosíme přepočítat na kroky, průměrně počítáme

60cm na krok či 1666 kroků na kilometr.

Za oddílovou radu Petra Hušková - Petřík
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